
NO PERATURAN SANKSI

1 Siswa datang kesekolah paling lama pukul 07.15. Bagi siswa yang 
terlambat harus melapor ke Piket.

Teguran lisan, tertulis , pemanggilan 
orang tua siswa serta maksimal di 
pulangkan.

2
Pakaian seragam hari Senin : Putih-merah, Selasa : Batik-merah,
Rabu dan Kamis : Batik-putih, Jum’at : Muslim putih, Sabtu :
Pramuka, dan Olahraga : saat pelajaran Olahraga.

3

Atribut yang harus dilengkapi : 
a. topi dan dasi yang berlogokan SD Namira.
b. jilbab yang berlogokan SD Namira ( Siswa perempuan ).
c. bet nama di dada kanan.
d. ID Card yang disahkan oleh kepala sekolah. 
e. logo dan tanda lokasi Sekolah Namira di lengan kanan. 
f. logo SD di kantong baju sebelah kiri. 
g. tali pinggang berwarna hitam.
h. kaos kaki berwarna putih mulai hari Senin s.d Jumat dan
berwarna hitam    pada hari Sabtu.
i. sepatu berwarna hitam polos.
Ket : untuk point a s/d e dapat dibeli di Koperasi Sekolah Namira.

4 Tidak dibenarkan bagi siswa berkuku panjang, khusus laki-laki tidak
berambut panjang ,mentato rambut dan mencat/pirang.

Teguran lisan dan tertulis serta 
maksimal dipangkas di sekolah.

5 Siswa wajib mengikuti dengan tertib setiap  kegiatan upacara yang 
dilaksanakan disekolah.

6 Siswa wajib menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah.

7 Siswa wajib menjaga etika dan sopan santun terhadap guru, teman, 
dan seluruh warga sekolah.

Teguran lisan dan tertulis serta 
maksimal pemanggilan orang tua siswa 
ke sekolah.

8

Ketidakhadiran siswa diperbolehkan dengan alasan:
a. Sakit.
b. Keluarga terdekat sakit keras atau meninggal dunia.
c. Mengikuti kegiatan luar yang ditugaskan oleh Sekolah Dasar
Namira.
Ket : pemberitahuan dengan alasan diatas harus secara tertulis
kepada pihak sekolah yang telah di tandatangi oleh orang tua/wali
siswa yang bersangkutan dan jika Siswa yang sakit lebih dari 2 (dua)
hari harus ada surat keterangan dokter.

Ketidak hadiran siswa lebih dari 10% 
tatap muka tanpa keterangan selama 1 
tahun. maka siswa tidak diperkenankan 
mengikuti ujian kenaikan kelas.

9

Setiap anak yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus
mengikuti seleksi penerimaan siswa ekstrakurikuler dan wajib
mematuhi peraturan yang berlaku pada kegiatan tersebut. (Hanya
mengikuti maksimal 2 (dua) kegiatan dantidak dikenakan biaya/free).

Siswa yang tidak mentaati dan 
mematuhi peraturan yang berlaku, 
maka siswa tersebut berhak untuk di 
keluarkan dari kegiatan tersebut.

10
Siswa tidak dibenarkan membawa Handphone (HP) . Peralatan 
sekolah dan uang saku yang dibawa ke sekolah menjadi tanggung 
jawab siswa.

Jika hilang tidak menjadi tanggung 
jawab sekolah.

11 Konsultasi orang tua siswa dengan guru mengenai perkembangan
anak dapat dilakukan pada hari Sabtu setelah KBM selesai.

12 Orang tua/wali siswa yang datang ke sekolah diwajibkan berpakaian
muslim, rapi dan sopan.

13
Orang tua siswa wajib membayar uang sekolah secara non tunai 
dengan transfer langsung ke rekening BNI a/n Yayasan Fajar Diinul 
Islam No Rek 600 500 115 paling lambat tgl 10 setiap bulannya.

1. Tunggakan uang sekolah lebih dari 2
(dua) bulan dan tanpa alasan yang jelas
maka siswa akan di kenakan sanksi
tidak diperbolehkan belajar sampai
orang tua melunasinya.
2. Jika dalam 5 (lima) bulan berturut-
turut tidak membayar uang sekolah
tanpa penjelasan dari orang tua, maka
siswa tersebut akan dikeluarkan dari
sekolah.

Medan,                              2017
NB : 1 rangkap untuk Sekolah Yang Menyetujui,

  1 rangkap untuk orang tua siswa Orang Tua/ Wali Siswa/i 

(………………………...…………)

Teguran lisan dan tertulis serta 
maksimal tidak di perkenankan masuk 
ke sekolah.
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Teguran lisan dan tertulis serta 
maksimal tidak di perkenankan 
mengikuti kegiatan belajar di kelas.

Teguran lisan dan tertulis serta 
maksimal pemanggilan orang tua  siswa 
ke sekolah.



`


	Sheet1

